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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 7 

 REUNIÃO ORDINÁRIA 

---------- Ao terceiro dia do mês de julho do ano dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, no edifício da Freguesia realizou-se a reunião ordinária da Junta de Freguesia 

de S. Teotónio, com a presença de todos os seus membros, os senhores Dário Filipe da 

Conceição Guerreiro, José Guerreiro da Silva Mendes e a senhora Rute Isabel Loução Fino 

Duarte, respetivamente, Presidente, Secretário e Tesoureira, tendo como ordem de trabalhos 

os seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ----------------------- 

--------------------- II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------- 

------- Ponto 1 – Assuntos gerais de interesse para a freguesia ------------------------------------------ 

------- 1 – Oficio n.º GD-4111 - Município de Odemira, datado de 14/06/2019 – Reparação de 

estrada no Brejão – Freguesia de S.Teotónio. A Junta de Freguesia tomou o devido 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 2 – Oficio n.º GD – 4059 - Município de Odemira, datado de 12/06/2019 – Pedido de 

implementação de medidas de tráfego na EN 393 – 1, junto à Fataca -------------------------------- 

------- Ponto 2 – Apreciação de expediente ------------------------------------------------------------------- 

------ 1 – E-mail do Município de Odemira, datado de 28/06/2019, Programa – animar o 

Verão 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------- III – ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 

------- Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata do mês de junho -------------------------------------------- 

------- Ponto 2 – Análise dos Fluxos de Caixa do mês de junho ----------------------------------------- 

 ------ Ponto 3 - Proposta n.º 14/2019 - Atribuição de Medalha de Mérito - José Francisco 

Soares Fernandes --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 4 - Proposta n.º 15/2019 - Atribuição de Medalha de Mérito - Daniel Inácio Luz 

------- Ponto 5 - Proposta n.º 16/2019 - Atribuição de Medalha de Mérito - José Manuel dos 

Reis Guerreiro ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 6 – Descarga de resíduos no Malavado -------------------------------------------------------- 
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------- Ponto 7 – GNR - Posto Territorial de São Teotónio - Sinalização em falta na Freguesia 

de S.Teotónio -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 8 – Associação Cultural e Recreativa “Os Amigos de Santa Clara-a-Velha” - 

Pedido de patrocínio ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO --------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Junta declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. -------------- 

I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ----------------------------------------- 

-------- Por não se encontrar público presente, não houve qualquer intervenção. ------------------  

----------------- II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------- 

------- Ponto 1 – Assuntos gerais de interesse para a freguesia: ---------------------------------------- 

------- 1 – Ofício n.º GD-4111 - Município de Odemira, datado de 14/06/2019 – Reparação de 

estrada no Brejão – Freguesia de S.Teotónio: ---------------------------------------------------------------- 

 -------- Foi presente o ofício do Município de Odemira sobre o assunto referido, do qual a 

Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------------------- 

------- 2 – Oficio n.º GD – 4059 - Município de Odemira, datado de 12/06/2019 – Pedido de 

implementação de medidas de tráfego na EN 393 – 1, junto à Fataca: -------------------------------- 

 -------- Foi presente o ofício do Município de Odemira sobre assunto referido, do qual a Junta 

de Freguesia tomou o devido conhecimento, do mesmo será dado conhecimento à Exmª 

Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 2 – Apreciação de expediente: ------------------------------------------------------------------- 

------ 1 – E-mail do Município de Odemira, datado de 28/06/2019, Programa – animar o 

Verão 2019: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente o e-mail do Município de Odemira sobre o assunto referido, do qual a 

Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------------------- 

------------------------------------------ III – ORDEM DO DIA ------------------------------------------------- 

------- Ponto 1 – Leitura e aprovação da ata do mês de junho: ------------------------------------------- 

 ------- Foi lida e assinada a ata número cinco respeitante à reunião do mês de maio. ------------- 
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------- Ponto 2 – Análise dos Fluxos de Caixa do mês de junho: ----------------------------------------- 

------- Foi presente o mapa resumo de fluxos de caixa, que apresentava à data de 30/06/2019, 

um saldo positivo no valor de € 294.598,53 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e 

noventa e oito euros e cinquenta e três cêntimos), sendo em execução orçamental, um saldo 

positivo no valor de € 287.224,85 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro 

euros e oitenta e cinco cêntimos) e em operações de tesouraria, um saldo positivo no valor de 

€ 7.373,68 (sete mil, trezentos e setenta e três euros e sessenta e oito cêntimos). Apreciado o 

assunto, a Junta de Freguesia tomou o devido conhecimento. ------------------------------------------ 

------ Ponto 3 - Proposta n.º 14/2019 - Atribuição de Medalha de Mérito - José Francisco 

Soares Fernandes: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente a proposta n.º 14/2019, que a seguir se transcreve: 

------- “PROPOSTA N.º 14/2019 

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO – JOSÉ FRANCISCO SOARES 

FERNANDES 

A Junta de Freguesia de S. Teotónio atribui a Medalha de Mérito da Freguesia ao senhor José 

Francisco Soares Fernandes, como reconhecimento pelo seu trabalho e obra, ao serviço da 

comunidade local. 

José Francisco Soares Fernandes, maior o nome que a fortuna como costuma dizer, nasceu 

em 1937, em S. Teotónio. Viveu intensamente a sua meninice e juventude nesta freguesia de 

encantos, e da qual guarda tantas recordações.  

Cedo demonstrou grande determinação e em consciência, apesar da sua autonomia e 

independência já asseguradas, decidiu mudar de vida. Com vinte anos de idade ingressou na 

Marinha de Guerra Portuguesa, tendo passado pelas ex-colónias de Cabo-Verde, São Tomé e 

Príncipe, Angola, Guiné, Moçambique e passagens pela África do Sul.  

Na Marinha de Guerra Portuguesa encontrou a sua vocação: a Hidrografia, e participou em 

diversos trabalhos desta natureza, alguns dos quais enquanto Chefe de Brigada, como os 

Levantamentos Hidrográficos do Porto de Sines, do Porto e Ria de Aveiro, da Barra e do Rio 

Tejo em Lisboa, em Território Continental mas também nas Ilhas dos Açores.  

Foi igualmente na Marinha que o levou ao Oriente, em 1991, onde exerceu a Comissão de 

Serviço enquanto Diretor do Departamento de Dragagens da Capitania do Porto de Macau e 

deu apoio à construção da nova ponte de Macau-Taipa e do Aeroporto de Macau.  
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Ao longo dos anos, a sua carreira foi sempre evoluindo, atingindo como Oficial Superior o 

posto de Capitão-de-fragata. Concluiu os últimos anos ao Serviço da Marinha no Instituto 

Hidrográfico, enquanto Diretor de Apoio. 

Terminada a vida profissional ativa, foi possível concretizar o que sempre almejou, voltar à 

sua terra natal e à sua freguesia e por essa altura foi eleito Presidente do Lar de Idosos, um 

cargo que desempenhou com total dedicação durante seis anos, podendo contribuir de um 

modo efetivo para o bom funcionamento daquela instituição, tão importante no contexto 

social da freguesia.  

Amante confesso da sua S. Teotónio, José Francisco Fernandes acalentava um outro sonho: 

escrever sobre a sua terra e as suas tradições, tratando uma época que tão bem conheceu com 

o objectivo de preservar a memória coletiva. E se bem pensou melhor o fez… Para além de 

colaborar regularmente com a imprensa local, em 2010 publicou a história/histórias da 

Sociedade Recreativa S. Teotoniense entre 1903 e 2010, numa edição da própria Sociedade 

Recreativa, entidade que muito admira.  

E foi com o apoio do Município de Odemira, da Junta de Freguesia de S. Teotónio e da 

Sociedade Recreativa S. Teotoniense, que viu cumprido o seu sonho, traduzido na obra 

literária de que é autor com o titulo “São Teotónio Antigamente, Sua História, Seus Lugares, 

Suas Gentes, Coisas e...”, apresentada publicamente a 30 de Novembro de 2016. Foi-lhe, 

assim, possível levar o nome de S. Teotónio e das suas gentes mais longe e tem sido com 

muita satisfação que tem recebido calorosas felicitações dos seus leitores e conterrâneos que 

se revêem em muito do que está escrito no livro. 

Conta presentemente com 81 anos de idade. A sabedoria popular diz que a vida de um 

homem só se realiza plenamente depois de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um 

livro mas a vida de José Francisco Fernandes, ou Zé Viana como localmente é conhecido, não 

se esgota nos atos que concretizou. Continua a ser de coração um rapaz da sua aldeia, um 

homem que conheceu mundo e que na realidade, é um verdadeiro cidadão do mundo.  

Em reconhecimento da excepcional relevância do seu trabalho e obra, ao serviço da 

comunidade local, a Freguesia de São Teotónio atribui a Medalha de Mérito da Freguesia a 

José Francisco Soares Fernandes.  

Proponho:  

Que a Junta de Freguesia delibere a aprovação da Atribuição da Medalha de Mérito. 

São Teotónio, 23 de junho de 2019 
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O Presidente da Junta, 

Dário Filipe da Conceição Guerreiro” 

------- Analisado o assunto, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. O assunto será presente à Exmª. Assembleia de Freguesia, para apreciação 

e eventual aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 4 - Proposta n.º 15/2019 - Atribuição de Medalha de Mérito - Daniel Inácio Luz: 

------- Foi Presente a Proposta n.º 15/2019, que a seguir se transcreve: 

-------“ PROPOSTA N.º 15/2019 

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO – DANIEL INÁCIO LUZ 

A Junta de Freguesia de S. Teotónio atribui a Medalha de Mérito da Freguesia ao senhor 

Daniel Inácio da Luz, como reconhecimento pelo seu trabalho e obra, ao serviço da 

comunidade local. 

Daniel Inácio da Luz nasceu em São Luís no ano de 1939, mas cedo (com 2 anos de idade) 

veio viver para São Teotónio com a família. Terra que o viu crescer e se tornou sua.  

Começou como aprendiz de carpinteiro aos 15 anos, onde iniciou a sua paixão pela madeira 

e aprendeu, por curiosidade, a construir instrumentos de corda.  

O “bichinho” manifestou-se aos 20 anos, quando construiu o seu primeiro instrumento, um 

bandolim. Seguiu-se uma guitarra e uma viola, e tantos outros instrumentos... Como 

autodidacta, aprendeu a tocar e chegou a abrilhantar os tradicionais mastros de promessa, 

muito famosos na altura. 

A vida levou-o a trabalhar entre Portugal e África mas sempre com São Teotónio no coração, 

local a que chama “casa”.  

Quando regressava a São Teotónio, aos fins-de-semana (nessa altura como “passatempo”), 

continuava a brincar com a madeira, aperfeiçoando e estudando a arte da construção de 

cordofones, que melhorava a cada instrumento construído, tornando cada um deles obras de 

arte únicas.  

A partir do momento em que se fixou em São Teotónio (2003), o Mestre Daniel, como é 

carinhosamente tratado, dedicou-se totalmente à construção dos seus amados instrumentos. 

Desenvolvendo, desde então uma atividade cívica e cultural, que por todos é reconhecida, a 

sua dedicação e talento permitiram preservar e valorizar os cordofones tradicionais 
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portugueses, em particular a viola campaniça - Um instrumento musical de características 

únicas, originário do interior do concelho de Odemira. 

Daniel Luz é um dos poucos mestres que sabe construir uma viola campaniça com as 

próprias mãos, um instrumento que acompanha o Cante Alentejano e que esteve em vias de 

desaparecer, houve tempos que encontrar uma viola campaniça era uma verdadeira 

aventura... Daniel Luz viveu-a e depois ajudou, guitarra a guitarra, a repovoar o Alentejo – e 

agora a povoar o Mundo – com este tradicional cordofone alentejano. 

EUA, Grécia, Israel, Holanda ou Bélgica são alguns dos países que já têm guitarras 

campaniças feitas pelas mãos de Daniel Luz e há também artistas de renome que apreciam o 

trabalho do artesão alentejano: Como o Tim [Xutos e Pontapés], Pedro Mestre, Adiafa ou 

Diabo na Cruz. Por ano constrói mais de 20 instrumentos, todos eles feitos à mão e de uma 

forma tradicional. 

O Mestre Daniel distingue-se pela bondade e generosidade de nunca guardar para si o seu 

saber. Ensina a sua arte com paixão e dedicação a todos que a queiram aprender para que 

nunca se perca no tempo a nossa cultura musical. 

Em reconhecimento da excepcional relevância do seu trabalho e obra, ao serviço da 

comunidade local, a Freguesia de São Teotónio atribui a Medalha de Mérito da Freguesia a 

Daniel Inácio da Luz. 

Proponho:  

Que a Junta de Freguesia delibere a aprovação da Atribuição da Medalha de Mérito. 

São Teotónio, 23 de junho de 2019 

O Presidente da Junta, 

Dário Filipe da Conceição Guerreiro” ------------------------------------------------------------------------- 

------- Analisado o assunto, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. O assunto será presente à Exmª. Assembleia de Freguesia, para apreciação 

e eventual aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 5 - Proposta n.º 16/2019 - Atribuição de Medalha de Mérito - José Manuel dos 

Reis Guerreiro:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi Presente a Proposta n.º 16/2019, que a seguir se transcreve: 

------- “ PROPOSTA N.º 16/2019 
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ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO – JOSÉ MANUEL DOS REIS 

GUERREIRO 

A Junta de Freguesia de S. Teotónio atribui a Medalha de Mérito da Freguesia ao senhor José 

Manuel dos Reis Guerreiro, como reconhecimento pelo seu trabalho e obra, ao serviço da 

comunidade local. 

José Manuel dos Reis Guerreiro, ou simplesmente “Zé Manel” como carinhosamente os mais 

próximos o tratam, nasceu numa quarta-feira a 05 de agosto de 1953, em São Teotónio.  

Frequentou a Escola Comercial de Setúbal até ao 3º ano e continuou estudos no Liceu Salazar 

em Lourenço Marques, em Moçambique, local onde prestou o serviço militar obrigatório ao 

serviço da Marinha Portuguesa na incorporação de 1973. De volta à sua terra foi um dos 

eleitos para a Assembleia de Freguesia nas primeiras eleições autárquicas pós 25 de Abril, 

realizadas a 12 de Dezembro de 1976.  

Filho de gente humilde, casado e pai de dois filhos desde muito jovem mostrou ser um 

empreendedor por natureza. Ao longo da sua vida revelou um enorme talento para a criação 

de projectos, de negócios e empresas de sucesso. 

Para além da sua primeira eleição em 1976, exerceu o cargo de Presidente da Junta de 

Freguesia de São Teotónio entre 1998 e 2017, realizando cinco Mandatos consecutivos e 

outras tantas maiorias absolutas, tendo enquanto autarca desenvolvido um trabalho de 

grande mérito, grandiosidade e generosidade.  

Sempre disponível e próximo das pessoas, foi um adepto da solidariedade, do apoio à 

promoção da Cultura, do Desporto e Recreio, dos valores humanitários e da qualidade de 

vida, marcos da sua governação… 

Durante os 20 anos em que esteve no comando da Freguesia de São Teotónio, ultrapassou 

muitos e distintos obstáculos mas para sempre ficará a sua ideia inabalável de que a 

Freguesia é muito mais do que a sua sede, e de que todos na freguesia, da Baiona até à 

Ribeira do Ruivo, dos Camachos ao Cabo Sardão devem ter as mesmas oportunidades. 

José Manuel dos Reis Guerreiro integrou igualmente os Órgãos Sociais da Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo de São Teotónio ao longo de 30 anos, tendo sido Vogal do Conselho 

Executivo, Vice-Presidente e Presidente do Conselho Fiscal. 
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Homem de trato simples, de elevados valores humanos, determinado, frontal e de 

persistência sem limites José Manuel Guerreiro foi sempre um lutador, ainda o é, por aquilo 

em que acredita e pelos interesses da sua terra, que colocou sempre em primeiro lugar.  

O Zé Manel é e continuará a ser exemplo para todos os São Teotonienses, pela sua entrega e 

dedicação aos outros, pelo companheirismo e amizade, pelo orgulho que sempre 

demonstrou por ser de São Teotónio. E tanto que fica por dizer… 

Em reconhecimento da excepcional relevância do seu trabalho e obra, ao serviço da 

comunidade local, a Freguesia de São Teotónio atribui a Medalha de Mérito da Freguesia a 

José Manuel dos Reis Guerreiro.  

Proponho:  

Que a Junta de Freguesia delibere a aprovação da Atribuição da Medalha de Mérito. 

São Teotónio, 23 de junho de 2019 

O Presidente da Junta, 

Dário Filipe da Conceição Guerreiro” 

------- Analisado o assunto, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. O assunto será presente à Exmª. Assembleia de Freguesia, para apreciação 

e eventual aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto 6 – Descarga de resíduos na localidade do Malavado: ---------------------------------- 

------- A Junta de Freguesia deliberou enviar um ofício ao Município de Odemira, no sentido 

de serem tomadas as diligências necessárias para solucionar o problema das descargas de 

resíduos na localidade do Malavado durante  a realização do festival. ------------------------------ 

------- Ponto 7  – GNR - Posto Territorial de São Teotónio - Sinalização em falta na Freguesia 

de S.Teotónio: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Foi presente um relatório de serviço elaborado pela GNR do posto territorial de 

S.Teotónio, sobre um acidente de viação no caminho vicinal denominado Barranco da 

Vagarosa (Central da Bogalheira), tendo sido constado a falta de sinalização que proíba a 

circulação de veículos pesados de mercadorias naquela via, evitando assim possíveis 

acidentes, sugestão dada por aquele posto territorial. A Junta de Freguesia tomou o devido 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto 8 – Associação Cultural e Recreativa “Os Amigos de Santa Clara-a-Velha” - 

Pedido de patrocínio: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Foi presente o pedido da Associação, no qual solicitam um patrocínio para a realização 

do 11º festival do Achigã que se vai realizar em setembro. A Junta de Freguesia deliberou 

conceder apoio logístico. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -------------------------------------- 

--------- Tratados os assuntos, o senhor Presidente deu por encerrada a sessão quando eram                                  

 dezanove  horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada 

pelos membros presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                                         ___________________________________________ 

O Presidente 

 

 

________________________________________ 

O Secretário 

 

_____________________________________________ 

A Tesoureira 


